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શોધ ત્ર ટાં કસાર :આ શોધપત્રમાાં લેખિકા અમૃતા પ્રીતમનો પ્રાથમમક પરિચય,સર્જક તિીકે અમૃતા પ્રીતમની મિશેષતા દશાાિી મપિંજિ
નિલકથાના કથાનક મિશે િાત કિિામાાં આિી છે . મપિંજિ શબ્દનો શાબ્બ્દક અને લાક્ષખિક અથા િોલી કથાના પ્રતીકાત્મક
શીષાકની સમજૂતી આપી છે .ત્યાિબાદ સમકાલીન ધામમિક દાંગા ફસાદો અને સામન્ય જન જીિનની બદલાતી તસિીિ મિશે િાત
કિી છે . એ બધા સાથે કથાની અંદિ અનાયાસે ઉપસી જતી એક સ્ત્રીની કથા મિશે િાત કિિામાાં આિી છે .આ શોધપત્રનો
સાિાાંશ અંતે માનિ જીિનની જડ મિચાિસિિી બદલી સ ૂક્ષ્મ સાંિેદન તિફ િળતી એક સાંિેદન કથા પહોંચાડિાનો છે .

સાંપર્ણ શોધ ત્ર :-

સાક્ષી વ્યક્તત સાંિેદનને િધય તીવ્ર િીતે વ્યતત

પાંજાબી ભાષાની પહેલી કિમયત્રી જેમને

કિી શકે એ ન્યાયે આ કૃમત લેખિકાએ જોયેલા

કહેિામાાં આિે છે તે અમ ૃતા પ્રીતમ મ ૂળે

મિભાજનની વ્યથા કથા બની છે .આ બાંને

પાંજાબના એક સ્િતાંત્ર નાિી લેખિકા છે . તેમિે

બાબતોમાાં નાિી કેન્રમાાં િહી જ છે . એની

રહિંદી અને પાંજાબી બાંને ભાષામાાં સર્જન કર્યું

સાંિેદના જે આકાિ લે છે એ આકાિમાાં જે તે

છે .તેમજ તેમની કૃમતઓના એકથી િધય ભાષામાાં

સમયનો પરિિેશ ( સામજજક તેમજ કૌટયાંખબક)

અનયિાદો

જ્ઞાનપીઠ

ઉઘડયો છે . એ બધામાાં ક્યાિે ક એક નાિીની

પયિસ્કાિ,તેમજ

બાંધાતી તો ક્યાિે ક મિિેિાઈ જતી કથા મનમાાિ

પિ

પયિસ્કાિ,સારહત્ય

થયા

છે .

તેમને

અકાદમી

જીિનના અંમતમ િષોમાાં ભાિતનય ાં સૌથી મોટયાં

પામી છે .

સન્માન પદ્મ મિભ ૂષિ પિ એનાયત કિિામાાં

'મપિંજિ'

શીષાક

જ

સમગ્ર

કથાને

આવ્યા છે . પદ્મ શ્રી થી સન્મામનત કિાયા હોય

પ્રતીકાત્મક િીતે વ્યતત કિે છે .આ મપિંજિ શબ્દ

એિા એ પહેલા મરહલા લેખિકા છે .તેમના

પિ બે અથા છાયા દશાાિે છે . ૧) સામજજક

સર્જનનો ભાિત અને પારકસ્તાન બાંને તિફથી

માનમસકતાઓનય ાં

સમાન સ્િીકાિ થયો છે . તેમિે આજીિન આ

પોતાનો દે હ.એક એિો દે હ કે જેમાાં કાંઇક કેદ

સ્પશાત યાં

થઈ ગર્ય ાં છે જે સતત બહાિ આિિા તિફરડયાાં

બાંને

સીમાઓને

સારહત્ય

આપર્ય ાં

મપિંજિ.

૨)

કથાનામયકાનો

છે .તેમની મોટાભાગની કૃમતઓ અનેક દે શી

માિે

મિદે શી ભાષાઓમાાં અનયરદત થઈ છે . તે પૈકી

છત્તોઆની ગામના શાહની દીકિી છે .તેન ય ાં લગ્ન

'મપિંજિ'નો

િત્તોિાલના

રહિંદી,ગયજિાતી,ઉર્ૂા ,

મખલયાલમ,

છે . કથાનક પ્રમાિે કથનામયકા પ ૂિો
િામચાંદ

સાથે

થિાનય ાં

છે .પિ

મિાઠી,અને અંગ્રેજી ભાષાઓમાાં અનયિાદ થયો

લગ્નના આગલા રદિસે જ િશીદ શેિ તેન ય ાં

છે .

અપહિિ કિી જાય છે . શાહોએ એટલે કે પ ૂિોના
નાિી મિષયક સાંિદ
ે નાને નાિી કલમ

દાદાનો

મોટો દીકિો શેિો એટલે કે િશીદના

મિશેષ િાચા આપી શકે એ ન્યાયે આ કૃમત એક

દાદાની દીકિીનય ાં અપહિિ કિી ત્રિ િાત િાિી

નાિી કેન્રી કૃમત બનિા પામી છે .તો સાંિેદનાનય ાં

છોડી દે છે . શેિો ક્યાાંય મોં બતાિિા લાયક
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નહોતા િહ્યા.આ જ િાતનો બદલો લેિા પૌત્ર

એ જ દશાાિે છે કે િશીદે પોતે પ ૂિો માટે કેટલયાં

િશીદને કય િાન હાથમાાં િિાિી કસમો િિડાિી

સહન કર્યું છે .

હતી.અને તેથી િમશદને મોકો મળતાાં જ પ ૂિોને

હિે કથા નામયકાની િાત કિીએ.કથા

ઉઠાિી લેિા માટે દબાિ કિિામાાં આિે છે અને

નામયકા પયિો એક એિી ર્યિતી કે જેિે લગ્ન

તે પયિોને ઉઠાિી જાય છે . એ સાથે કથા જય દી

પ ૂિે િામચાંદ સાથે લગ્ન જીિનના મધયિ સપના

જય દી િીતે આગળ િધતી જાય છે .

જોયા હતાાં અને એ પયિા થિાની થોડીક જ ક્ષિો

કથા નામયકાની કથા તો કરયિ છે

પહેલાાં તેના બધાાં જ અિમાનો ઉપિ પાિી ફિી

જ.પિાં ત ય એ કરૂિતાની િાત કિતા પહેલા િશીદ

િળે છે .િશીદ કે જેને પયિોએ એક બે િાિ

મિશે થોડી િાત કિીએ.િશીદ કે જે પહેલી િાિ

પોતાના ગામમાાં જોયેલો અને તેની આંિોથી

પયિોને છત્તોઆની ગામમાાં જય એ છે ત્યાિથી જ

ડિી ગયેલી. એ જ િશીદ તેની આંિો સામે

તેને પ ૂિો ગમિા લાગે છે .એક બાજય પ ૂિો પ્રત્યેન ય ાં

માથય ાં ઝુકાિી ઊભો હોય છે .િશીદ બધી હકીકતો

િળગિ અને બીજી બાજય િષો જૂન ય ાં પ ૂિાજોનય ાં

કહી પિ દે છે પિાં ત ય પ ૂિો નિી જગ્યામાાં

િેિ. બાંને ભેગ યાં થતા િશીદ પ ૂિોને ઉઠાિી તો

પોતાની જાતને ગોઠિી નથી શકતી.તેને ફિી

જાય છે .પિ પછી િશીદ એક સાંિેદનશીલ

ફિીને ઘિે જવય ાં છે .અનેકિાિ િશીદને ન કહેિાનય ાં

વ્યક્તત તિીકે ઉભિી આિે છે . એક એિો વ્યક્તત

ઘણય ાં કહી પિ દે છે .પિાં ત ય િશીદ તેને કહે છે કે

કે જેને પોતાના સાંિેદનની અખભવ્યક્તત કિિા

હિે એ ઘિમાાં તાિા માટે જગ્યા નથી. પયિોને એ

માટે પોતાનય ાં કહી શકાય તેવ ય ાં કોઈ છે જ

િાત પિ જ મિશ્વાસ નથી આિતો.એક િાત્રે એ

નહીં.પોતાના લોકોએ તો માત્ર તેને િેિ િાળિા

ભાગી છૂટે છે ને પોતાના ઘિે પહોંચે છે .ત્યાિે

માટેન ય ાં

હતો.પરિિામે

પ ૂિોના મા બાપ જ તેને કહે છે કે હિે તયાં

આિાં ભથી અંત સયધી તે પ ૂિો તેને અપનાિે તે

અમાિા માટે મિી ચ ૂકી છો.અને અમને જીિિા

માટે પ્રયત્નો કિે છે .પ ૂિો તેના પ ૂિા માંગેતિ

દે િા માાંગતી હો તો અહીંથી ચાલી જા... કરયિ

િામચાંદને મળે છે ત્યાિે પિ તેને તે કશય ાં કહેતો

સાંઘષાની એ પિાકાષ્ઠા છે કે જે ઘિમાાં પોતે

નથી. પયિોને દિે ક િીતે અનયકૂળ થિા મથે

નાનેથી મોટી થઈ.જે મપતા માટે પોતે સૌથી િધય

છે .રહન્ર્ય ઓ જ્યાિે રહન્ર્ય સ્તાન તિફ જઈ િહ્યા

લાડકી હતી એ જ મપતાએ પોતાને જાકાિો

હોય

આપયો.

માધ્યમ

છે

ત્યાિે

બનાવ્યો

પયિોની

ભાભી

કે

જેને

મયસલમાનોએ પોતાના ઘિમાાં િાિી લીધી હતી

ફિી પાછી િશીદના ઘિમાાં જીિિાનય ાં શરૂ

તેને તેના ઘિ સયધી પહોંચાડિામાાં પિ પીછે હઠ

તો થાય છે પિ ત્યાાં સયધીમાાં પ ૂિો માત્ર હાડ

નથી કિતો.એટલયાં જ નરહ પિ કથાના અંતે

માાંસનય ાં પ ૂતળાં બની જાય છે .િશીદ અને પયિોનો

પ ૂિોને તેના ભાઈ સાથે તેના ઘિે જિા દે િા

દીકિો જાિેદ અંતે જીિનનો આધાિ બની જાય

માાંગે છે .આિી કથામાાં િશીદનય ાં તીવ્ર સાંિેદન

છે . એટલયાં જ નરહ ગામની એક પાગલ ર્યિતીના

સતત પડઘાયા કિે છે .અંત સયધી એ ન સમજી

દીકિાને પિ પ ૂિો સાચિે છે .પિ ત્યાાં િળી

શકતી પ ૂિો અંતે એના જ ઘિમાાં િહેિા માાંગે છે

બીજો ફટકો આિે છે .દીકિો મોટો થતાાં જ
રહન્ર્ય ઓની સભા જાહેિ કિે છે કે એ પાગલ
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ર્યિતી રહન્ર્ય હતી.એટલે એનો દીકિો પિ રહન્ર્ય

પહોંચી જાય ત્યાિે સમજજો તેની સાથે પ ૂિોનો

જ ગિાય.અને તિત જ પ ૂિો પાસેથી એ બીજો

આત્મા

આધાિ પિ છીનિાઈ જાય છે .એક પછી એક

સાંિેદન...પ ૂિો જ્યાાં જીિી િહી છે ત્યાાં માત્ર તેનો

પ ૂિોનાાં જીિનના આધાિો છીનિાતા જાય છે

દે હ છે ...આત્મા તો હજય પેલ યાં ઘિ જ ઝાંિે છે .જે

અને પ ૂિો નિો આધાિ શોધિા અને પોતાની

ઘિમાાં એ જીિી હતી.જે ઘિમાાં તે હસી હતી

જાતને ટકાિી િાિિા સતત ઝઝૂમતી િહે છે .

િમી હતી...

પિ

રહિંર્ય મયસલમાનના દાં ગાઓ શરૂ થાય

પહોંચી

કથામાાં

ગયો.કેટલયાં

ભાિત

તીવ્ર

પારકસ્તાનનય ાં

છે .અને મયઠ્ઠીભિ મયસલમાનો દે શ મિભાજનની

મિભાજન તો એક સ્થ ૂળ ઘટના હતી.િિા

િાતને ખયના મિકી સયધી પહોંચાડી દે છે .એિામાાં

અથામાાં મિભાજન તો પયિોનય ાં થઈ ગર્ય ાં હતય.ાં

રહન્ર્ય ઓ

પ ૂિોના મનનય ાં અને તેના આત્માનય ાં મિભાજન

રહજિત

કિે

છે .રહન્ર્ય ઓનો

કાફલો

સક્કડઆલી એટલે કે પયિોનાાં ગામમાાંથી પસાિ

થઈ ગર્ય ાં હતય.ાં જેિે પ ૂિોને મિિેિી નાાંિી હતી.

થાય છે ત્યાિે રહન્ર્ય ઓને અનાજ આપિાના

આ ઉપિાાંત આ કથામાાં સામાજજક

બદલામાાં ઘિે િાાં પડાિાય છે .તેિામાાં પ ૂિોને

પિીિેશ પિ કથાને પોષક બન્યો છે ..જેમકે ૧)

િામચાંદ મળીને કહે છે કે પોતાની બહેન અને

પ ૂિોના લગન િિતે પિ

પ ૂિોની ભાભીને મયસલમાનોએ કેદ કિી છે . એ

બાળક જન્મે છે જેમાાં પયત્ર પ્રાપ્પતની ઝાંિના

સાાંભળતા પ ૂિો ફિી ત ૂટી જાય છે .પિ હિે

છે .૨) પયિોના ગયમ થયાની ફરિયાદ નોંધિાની

તેનામાાં કાંઇક અંશે રહિંમત આિે છે .તેથી તે

જ પોલીસ ના પાડે છે .કાિિકે શેિોએ પોલીસને

િત્તોિાલમાાં િેસ િેચિાના બહાને પોતાની

જ િિીદી લીધી હતી. ૩) અહીં િેિની જ્િાળા

ભાભીનો પત્તો લગાિી એક િાતે િશીદને કહી

ધમાના કાિિે ઉભી થઇ છે .૪) સામજજક આબરૂ

તેને આઝાદ કિાિે છે .

અને માન મોભો મિશેષ મહત્િ ધિાિે છે .આ

પયિોની માને

કથાના અંતે પ ૂિો અને િશીદ તેની ભાભીને

બધાાં પરિબળોને કાિિે પ ૂિોની બલી ચડે

લઈને રહન્ર્ય સ્તાન મોકલિા જાય છે .ત્યાિે પ ૂિીને

છે .જેની અનયભ ૂમત માત્ર પયિોનય ાં આંતિમન કિે છે .

પોતાના ઘિે જિાનો પ ૂિતો અિકાશ હતો.કેમકે

આ

કથા

મ ૂળ

પાંજાબી

ભાષામાાં

એ સમયે રહન્ર્ય ની સ્ત્રીઓને મયતત કિી રહન્ર્ય સ્તાન

પ્રગટી અને અનેક ભાષાઓમાાં મિસ્તિી છે . અહીં

મોકલાઈ િહી હતી ને મયસલમાનની સ્ત્રીઓને

મનરૂમપત સાંિેદન એટલયાં તીવ્ર છે કે ભાષા

મયતત કિી લાહોિ મોકલાઈ િહી હતી.િશીદ અને

બદલાતા તે બદલાતયાં નથી.અનયદીત કૃમત હોિા

પ ૂિોનો ભાઈ બાંને તેને જિા સમજાિે છે છતાાં

છતાાં મ ૂળ ભાિ તેના અદ્દલ રૂપમાાં પમાય છે તે

તે જતી નથી.અને પોતાના પમત િશીદ તથા

જ આ કૃમતનય ાં જીિાતયભ ૂત તત્િ છે .

દીકિા જાિેદમાાં જ છે લ્લો આધાિ શોધી લે

સાંદભણ : મપિંજિ ( રહન્દી અનયિાદ)

છે .આમ,અંત સયધી મિિેિાતી પ ૂિો હિે ક્સ્થિ

પ્રકાશક :- શીલાલેિ પબખલશસા, 4/32, સયભાષ

થિા માાંગે છે .હિે તે તેના ઘિથી ર્ૂ િ જિા

ગલી,મિશ્વાસ નગિ, શાહદિા,રદલ્હી - 110032

માાંગતી નથી.તેથી છે લ્લે કહે છે . કોઈપિ છોકિી
એ રહન્ર્ય હોય કે મયસલમાન જ્યાિે તેના ઘિે
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